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Wprowadzenie
Ten przewodnik opisuje w jaki sposób używać SoundGate
do rozmów przez telefon stacjonarny.
Adapter telefoniczny zapewnia bezprzewodowe połączenie
pomiędzy SoundGate oraz domowym telefonem stacjonarnym podłączonym do linii telefonicznej. Dzięki tym urządzeniom użytkownik aparatów może obsługiwać połączenia
przychodzące oraz wychodzące.
W pierwszej kolejności należy się upewnić, czy poprawnie
zainstalowano adapter telefoniczny. Proces instalacji tego
urządzenia opisano w osobnym przewodniku instalacji.
Należy pamiętać, że maksymalny zasięg połączenia
bezprzewodowego pomiędzy SoundGate oraz adapterem
telefonicznym wynosi 10 m.
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Wskaźnik stanu
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• Bardzo długie
przyciśnięcie:
tryb parowania
Rozmowy telefoniczna mogą być odbierane w przypadku
włączenia blokady!
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Połączenia przychodzące
Przed rozmową
Zawieś SoundGate na szyi używając w tym celu dostarczonego z urządzeniem naszyjnika. Upewnij się, że funkcja
Bluetooth ® w SoundGate jest włączona. Upewnij się,
że jesteś w odległości nie większej niż 10 m od adaptera.

Akceptacja połączenia przychodzącego
Połączenia przychodzące odbierane są poprzez
krótkie naciśnięcie przycisku telefonicznego
SoundGate. Podczas połączenia obwódka wokół
klawisza rozpocznie emisję ciągłego światła.
Oznacza to, że sygnał telefoniczny jest transmitowany do aparatów słuchowych. Podczas rozmowy telefonicznej wskaźnik statusu adaptera
telefonicznego będzie migotał.
Zakończenie połączenia
Naciśnij klawisz telefoniczny SoundGate.
Połączenie zostanie zakończone. Wskaźnik statusu na adapterze telefonicznym będzie emitował
ciągłe światło.
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Połączenie przychodzące
Twoje aparaty zaczną generować dźwięk dzwonka
oraz zielona obwódka przycisku telefonicznego
zacznie migotać.

Połączenia wychodzące
Inicjowanie połączenia
Poprzez krótkie naciśnięcie przycisku telefonicznego SoundGate lub klawisza funkcyjnego adaptera
rozpocznij połączenie.
W aparatach słuchowych usłyszysz sygnał telefonu.
Obwódka wokół klawisza będzie emitowała ciągłe
światło.
Podnieś słuchawkę telefonu lub naciśnij na telefonie
klawisz rozpoczęcia połączenia oraz wprowadź numer
telefonu osoby, do której dzwonisz. Po zakończeniu
rozmowy odłóż słuchawkę lub naciśnij na telefonie
klawisz zakończenia połączenia.

Status

Podczas rozmowy wskaźnik statusu adaptera będzie
migotał.
Zakończenie połączenia
Naciśnij klawisz telefoniczny SoundGate. Połączenie zostanie zakończone, a obwódka wokół klawisza
przestanie emitować światło. Wskaźnik statusu na
Status
adapterze telefonicznym będzie emitował ciągłe światło.
Upewnij się, czy słuchawka telefonu jest poprawnie
odłożona!
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UWAGA: SoundGate zaprojektowano w ten sposób, że
Twój głos zostanie odpowiednio wzmocniony, aby Twój
rozmówca dokładnie słyszał co mówisz. Pamiętaj, aby mówić wyraźnie na naturalnym poziomie głośności. Jeśli Twój
rozmówca Cię nie rozumie, mów bezpośrednio do mikrofonu zainstalowanego w SoundGate.

